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 O painel de Mobilidade Urbana, que tratou aspectos como o impacto do setor na vida dos 
cidadãos e as ferrovias, encerrou a primeira manhã de palestras do CONEXIDADES, nesta quarta-feira 
(5).
 O primeiro assunto foi apresentado pelo Superintendente Institucional da AUTOPASS, Othavio 
Paulino da Costa Parisi. Segundo o palestrante, é preciso criar soluções eficientes de mobilidade de 
olho nas cidades inteligentes. 
 “Os sistemas de transporte precisam estar integrados. Entre os fatores de desenvolvimento 
estão a integração tarifária, os modais segmentados, o fretamento urbano sob demanda, a integração 
de modelos de transporte e o sistema de gerenciamento do transporte público. Além disso, a 
construção de cidades inteligentes passa por um sistema de transporte que atenda às necessidades do 
cidadão”, expôs Parisi.
 O superintendente apresentou as evoluções tecnológicas que podem melhorar o sistema. Hoje, 
o sistema de bilhetagem gera dados sobre os dados do cidadão e, de acordo com essas informações, 
sugere comportamentos e tendências. 
 “A inteligência no sistema de transporte tem impacto direto no deslocamento e bem estar do 
cidadão. Com essas informações, o gestor pode implementar melhorias que vão facilitar o 
deslocamento dos cidadãos e a qualidade de vida. É preciso gerar valor para mudar comportamento”, 
completou.
 Discutindo sobre as ferrovias, “os trilhos essenciais para o páis”, o Presidente da Frente Nacional 
pela Volta das Ferrovias – FerroFentre e Coordenador do Curso de Pós-Graduação em infraestrutura 
de Transportes da UNIP, José Manoel Ferreira Gonçalves falou sobre a necessidade de se pensar em 
uma estrutura social mais ampla e formar um projeto conciso sobre as ferrovias.
 “É preciso que vocês, agentes públicos, convençam e conquistem pessoas para defender as 
ferrovias. Nós temos que convencê-los que é preciso acabar com os vícios que impedem a ferrovia de 
prosperar”, afirmou. 
 Para finalizar o painel, o Gestor de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Silvestre Eduardo Rocha 
Ribeiro apresentou o case de sucesso da cidade. 
 “Foi preciso colocar os problemas sobre a mesa e identificar necessidade de investimento em 
tecnologia. Além disso, foi preciso implantar novos padrões de serviço, rever procedimentos 
operacionais e investir. Não podemos mais empurrar o problema de uma unidade para outra”, 
completou.
 Integraram a mesa debatedora o Vereador de Tambau e Vice-Presidente do Parlamento 
Regional Metropolitano de Ribeirão Preto, Luis Fernando Neves e o Vereador de Aparecida, Marcelo 
Marcondes.
 O CONEXIDADES vai até o próximo sábado (8), com extensa programação de debates e 
painéis sobre o municipalismo.
 Mais informações: www.conexidades.com.br


